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APPS je:
– platformou pro setkávání a výměnu informací poskytovatelů 

personálních   služeb

– odborným garantem řady HR konferencí   a dalších akcí pro 

podporu rozvoje v   oblasti lidských zdrojů

– organizátorem kompletního odborného programu pro 

Mezinárodní veletrh práce  JobsExpo

– aktivním členem pracovní skupiny při  MPSV



Asociace poskytovatelů personálních služeb

APPS

Založena: 2002

Počet členů: 24

Členové vytvořili a propagují:

ZLATÉ STANDARDY SLUŽEB DLE APPS PRO 

RECRUITMENT A AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

A DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE PŘI 

ORGANIZACI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA 

DODAVATELE PERSONÁLNÍCH SLUŽEB.

Členové APPS v roce 2015:

– přidělili k uživatelům 

více než 110 tisíc 

zaměstnanců *

– na plné úvazky denně 

pracovalo téměř 26 tisíc 

zaměstnanců *
*odhad APPS



STATISTIKY APPS 2014

Meziroční srovnání celkového počtu přidělených a přepočtených FTE´s
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CIETT 2013 – celosvětové údaje:

– 40,2 milionů agenturních  zaměstnanců 

– 12 milionů FTE´s (plných pracovních úvazků denně 

– 60 tis. agentur práce s 1,66 mil. kmenových  zaměstnanců celosvětově

– 1,6% penetrace agenturního zaměstnávání ve světě

– 1,7% penetrace v Evropě

– 0,4% APPS podíl agenturního zaměstnávání v ČR
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- Ciett dlouhodobě spolupracuje s ILO – Mezinárodní 

organizací práce

- Zástupci Ciett vystupují pravidelně na celosvětových 

konferencích ILO a vyjadřují se k úloze agentur práce na 

trhu práce

- Ciett podporuje spolupráci soukromých subjektů – agentur 

práce a veřejných služeb zaměstnanosti – úřadů práce
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY

APPS podepsala v roce 2014 Rámcovou smlouvu 

o spolupráci s OS KOVO:
Společně v pracovní skupině při MPSV prosazujeme:

- Konkrétní kroky proti zastřenému zaměstnávání

- Dodržování platné legislativy, srovnatelných mzdových a pracovních podmínek

- Transparentnost veškerých pracovněprávních vztahů
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Agenturní práce – sociální odpovědná firma

- APPS se podílela na přípravě a účasti na sérii regionálních seminářů 

(Plzeň, Brno, Fryštát, Praha), Konferenci 4.3.2015 a závěrečné 

mezinárodní konferenci 18.11.2015

- APPS aktivně spolupracuje při potírání nelegální práce
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AGENTURY PRÁCE V EVROPĚ

V ČR je k 31.5.2016:

- 1.085 subjektů, které mají povolení ke zprostředkování 
agenturního přidělování (dle § 14 odst. 1 písm. b)) 

- 1.812 agentur práce celkem

Členové APPS svými aktivitami v personální oblasti představují 
50% celkového trhu agenturního zaměstnávání v ČR.

Počty agentur práce v Evropských zemích: 
Rakousko: 1.300 Polsko: 3.970
Německo: 6.700 V. Británie:       18.180
Itálie: 97 Slovensko: 1.500
Francie: 1.500 údaje z Ciett Economic Report 2014



FAKTA 
O AGENTURNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Agenturní zaměstnávání je:

- Plně legalizováno od 1.10.2004
- Dostatečně definováno a regulováno
- Jedinou legální formou flexibilního zaměstnávání

Význam agentur na trhu práce:

- Umožňují agenturním zaměstnancům přístup k trvalému 
zaměstnání

- O agenturní práci je možné vyjednávat a v rámci kolektivního 
vyjednávání

- Vyhledávají agenturním zaměstnancům po skončení přidělení další 
možnost uplatnění na trhu práce

- Agentury vytvářejí pracovní místa bez toho, aby nahrazovaly trvalá 
pracovní místa



REGULACE AGENTURNÍHO 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ: plně zajištěna

• Pracovně lékařské služby

• Smlouvy na pracovišti

• Zákaz přidělování

• cizinců z 3.zemí

• dříve i osob se zdravotním postižením (omezení zrušeno od 1.1.2015) 

• Vymezení zodpovědnosti uživatelů

• Srovnatelné podmínky



LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

APPS plně podporuje předložený návrh novely Zákona

o zaměstnanosti a Zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů

- Definování a dodržování srovnatelných mzdových
a pracovních podmínek

- Zavedení zvýšené odpovědnosti uživatele
- Zavedení peněžité kauce
- Zavedení možnosti GŘ ÚP zřídit komisi pro udělování

povolení
- Sloučení dosavadních povolení ke zprostředkování
- Zamezení souběhu více přidělení a souběhu přidělení

a současně trvalého zaměstnání u uživatele



CÍLOVÉ SKUPINY,
SEGMENTACE TRHU

Agentury práce a ohrožené

skupiny:

- Matky s dětmi, rodiče na RD

- Lidé nad 50 let

- Dlouhodobě nezaměstnaní

- Absolventi

Segmenty působení

agentur práce:

- Automotive

- Logistika

- Výrobní a administrativní  

společnosti 

- Start-up



PŘÍNOSY AGENTURNÍHO 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ

- Agentury vytvářejí pracovní místa nad rámec existujících 
pracovních pozic

- Agenturní zaměstnanec má mnohem lepší přístup                   
k trvalému zaměstnání 

- Agentura práce pečuje o zaměstnance i po skončení 
přidělení a hledá další možnosti pro jejich uplatnění

- Pomáhá najít práci obtížně umístitelným uchazečům nebo 
lidem se ztíženými možnostmi a přístupem k zaměstnání

- Nabízí flexibilní pracovní uplatnění
- Usnadňuje studentům a absolventům vstup na trh práce



Pomáháme zlepšovat trh APPS

Členové APPS

práce...

www.apps.cz info@apps.cz

Partneři APPS


